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Scratch: Δημιουργώντας το πρώτο έργο 

Τώρα τα Παιδιά είναι έτοιμα να μάθουν προγραμματισμό με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο: με 

παιχνίδι και πειραματισμό. Εκτυπώστε τα πακέτα των καρτών για αρχάριους, οι οποίες 

δείχνουν μια βασική διαδικασία προγραμματισμού η κάθε μια, όπως η κίνηση με τα βέλη του 

πληκτρολογίου, η χρήση ποντικιού για μετακίνηση, η αλλαγή του χρώματος ενός χαρακτήρα 

και ούτω καθεξής. Προκαλέστε τα Παιδιά να δοκιμάσουν όλες τις κάρτες στο πακέτο.  

 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την αγγλική σειρά καρτών αρχαρίων από το 

http://www.capitaldigital.org/nl/scratch_starter_cards/  

 

Έτσι τώρα είναι καιρός να δημιουργήσετε ένα πρώτο έργο ή παιχνίδι. Ευτυχώς, ο ιστότοπος 

Scratch παρέχει ήδη πολλά ενδιαφέρον παραδείγματα έργων, τα οποία μπορούν να 

δοκιμάζονται γρήγορα. Ακριβώς όπως τις κάρτες αρχαρίου, μπορείτε να βρείτε διασκεδαστικές 

και ευκολονόητες κάρτες έργου: 

https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/ScratchCardsAll.pdf .   

 

Διάρκεια Δραστηριότητας: 60 λεπτά 

 

http://www.capitaldigital.org/nl/scratch_starter_cards/
https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/ScratchCardsAll.pdf
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Κάντε λήψη των καρτών από το διαδίκτυο, εκτυπώστε τις περίπου πέντε φορές και βάλτε τις 

σε διατεταγμένες στοίβες στο μπροστινό μέρος της αίθουσας. Αφήστε κάθε Παιδι να επιλέξει 

ένα έργο που θα ήθελε να ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας. Από εκεί 

και πέρα, είναι απλά μια εύκολη διαδικασία ακολουθώντας οδηγίες. 

 

Εάν ένα Παιδί τελειώσει νωρίς, προκαλέστε τον/την είτε να βελτιώσει το έργο που έκανε 

(προσθέτοντας σκορ, αυξάνοντας τη δυσκολία, αλλάζοντας το θέμα του παιχνιδιού, κ.λπ.) ή 

δημιουργώντας ένα δεύτερο, πιο δύσκολο. 

 

Στο τέλος, αφιερώστε 10 λεπτά ώστε τα Παιδιά να μπορούν να δοκιμάσουν τα έργα των άλλων 

παιδιών και να συζητήσουν στα γρήγορα τι έμαθαν μέχρι στιγμής. 

 

Συμβουλές: 

 Ψάχνετε για περισσότερη βοήθεια για το πώς να ξεκινήσετε με το Scratch; 

Χρησιμοποιήστε αυτούς τους πόρους στην ιστοσελίδα τους: 

o Διαδραστικό σεμινάριο: 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted  

o Οδηγός PDF: https://resources.scratch.mit.edu/www/guides/en/Getting-

Started-Guide-Scratch2.pdf  

 Το Scratch διαθέτει επίσης σελίδα με πληροφορίες ειδικά φτιαγμένη για εκπαιδευτές: 

https://scratch.mit.edu/educators/ 

Υλικά: 

 Ένα υπολογιστή για κάθε μαθητή 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted
https://resources.scratch.mit.edu/www/guides/en/Getting-Started-Guide-Scratch2.pdf
https://resources.scratch.mit.edu/www/guides/en/Getting-Started-Guide-Scratch2.pdf
https://scratch.mit.edu/educators/
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 Τουλάχιστον 10 εκτυπωμένα πακέτα καρτών αρχαρίου Scratch: δωρεάν από 

http://www.capitaldigital.org/nl/scratch_starter_cards/  

 Τουλάχιστον 5 εκτυπωμένα πακέτα καρτών έργων Scratch project cards: δωρεάν από 

https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/ScratchCardsAll.pdf  

 Φύλλο εργασίας 3 για την εργασία ιδεοθύελλας. 

 Στυλό και μολύβια 

http://www.capitaldigital.org/nl/scratch_starter_cards/
https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/ScratchCardsAll.pdf

